
Wed.22 Mar. 2017 issue no 311عربي ودولي4
االربعاء 22 آذار 2017 العدد 311

االنتخابات الفرنسية: "البوركيني" يتسبب في صدام 
بين مرشحين رئاسيين بارزين في مناظرة تلفزيونية

األسد: نبحث مع روسيا مقترحاتها بشأن الدستور 
ونؤيد مبادراتها

تب��ادل اثن��ان م��ن املر�شح��ن البارزي��ن انتق��ادات ح��ادة يف مناظ��رة تلفزيوني��ة 
ب��ن مر�شح��ي الرئا�ش��ة الفرن�شي��ة، ب��دت ملتهب��ة يف بع���ض الأحي��ان. وا�شطدمت 
مر�شح��ة اأق�شى اليم��ن، مارين لوبان، مع مر�شح الو�ش��ط، اإميانويل ماكرون، ب�شاأن 
"البوركين��ي"، لبا�ض ال�شباحة الذي يغط��ي كامل اجل�شد وترتديه بع�ض امل�شلمات. 
وقال��ت لوب��ان اإن التعددي��ة الثقافية يجب اأن تنته��ي، لكن ماك��رون اتهمها ب�شنع 
اأع��داء م��ن امل�شلم��ن يف فرن�شا. وت�شري ا�شتطالع��ات ال��راأي اإىل اأن لوبان قد حت�شل 
عل��ى اأغلبي��ة الأ�شوات يف جولة الق��راع الأوىل، لكن مارك��ون �شيهزمها يف جولة 
الق��راع الثاني��ة. و�ش��ارك يف مناظ��رة الثنن اأي�ش��ا ثالثة مر�شح��ن اآخرين هم : 
مر�ش��ح مين الو�شط، فران�شوا في��ون، واملر�شحان الي�شاريان بون��و اأمون وجان لوك 
ميلون�ش��ون. وهاج��م املر�شحون اخلم�ش��ة بع�شهم البع���ض يف الق�شايا الكربى التي 

تهم الفرن�شين، ومن بينها توفري الوظائف والإرهاب وموقع فرن�شا يف اأوروبا.

ق��ال الرئي���ض ال�ش��وري ب�ش��ار الأ�ش��د 20 مار���ض/ اآذار اإن دم�ش��ق تبح��ث م��ع رو�شي��ا 
مقرحاته��ا ح��ول الد�شتور وتوؤيد مب��ادرات مو�شكو الأخرى. و���رح الأ�شد يف مقابلة 
�شحفي��ة مع و�شائل اإعالم رو�شي��ة قائال: "يف الأم�ض، كما اأعتقد اأكد مندوبنا الدائم يف 
الأمم املتح��دة ال�شيد )ب�شار( اجلعفري، اأنن��ا نوؤيد املبادرات الرو�شية، مبادرات خمتلفة 
ولي���ض هذه فقط، )اأنا مطلع على املب��ادرة( كروؤو�ض اأقالم والآن نحن ب�شدد مناق�شتها 
مع مو�شكو بالتف�شيل". ويف معر�ض رده على �شوؤال حول راأيه يف وجود تقارير ب�شاأن 
خطط قوات التحالف الدويل لبدء عملية يف الرقة بداية اأبريل/ني�شان، قال الأ�شد اإن اأي 
عم��ل ع�شكري يف �شوريا دون موافقة احلكوم��ة ال�شورية غري �رعي، ووجود اأي جندي 
اأجنبي على الأرا�شي ال�شورية يعترب غزوا �شواء لتحرير الرقة اأو اأي مكان اآخر، هذا اأول. 
ثاني��ا، "نح��ن نعلم اأن التحالف مل يكن جادا يف حماربة )داع���ض( اأو الإرهابين، لذلك 
علين��ا فه��م النية احلقيقية للخطة باأكمله��ا، فاإذا كانت هناك خط��ة لتحرير الرقة فمن 
م��ن؟ من داع�ض؟ لإعطائها ملن؟ لذل��ك خطتهم لي�شت لقتال الإرهابين ولي�ض مل�شاعدة 

احلكومة ال�شورية، خطتهم لي�شت من اأجل وحدة �شوريا ولي�شت ل�شيادة �شوريا".

 

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تمثل أمام المحكمة
بداأت الثالثاء 21 مار�ض/اآذار النيابة العامة الكورية اجلنوبية التحقيق مع الرئي�شة 

ال�شابقة بارك كون هيه، التي تواجه 13 تهمة بالف�شاد.
واعت��ذرت رئي�شة كوريا اجلنوبي��ة املعزولة بارك كون هيه للمرة الأوىل لل�شعب لدى 

و�شولها اإىل مقر ممثلية الدعاء ل�شتجوابها كم�شتبه بها يف وقائع ف�شاد.
واأعلن��ت الرئي�ش��ة املعزولة اأمام و�شائ��ل الإعالم عن��د درج املحكمة:"اأعتذر لل�شعب، 
و�شاأتعاون مع التحقيق"، وتعترب هذه اأوىل التعليقات التي توجهها للمواطنن ب�شكل 

مبا�ر منذ عزلها يف 10 مار�ض/اآذار.
وجتم��ع املئات م��ن اأن�شار بارك وهم يلوح��ون بالأعالم خ��ارج منزلها يف منطقة 
جاجنن��ام يف �شيئ��ول. وت�ش��ري التوقع��ات اإىل اأن التحقيق مع ب��ارك التي تواجه 13 
تهم��ة �شريكز عل��ى بع�ض املزاع��م التي تدور حول �ش��وء ا�شتخدامه��ا ملن�شبها مثل 
تلق��ي ر�ش��وة م��ن قبل نائ��ب رئي�ض �رك��ة �شام�شون��غ لالإلكروني��ات يل جيه يونغ 
مقابل تقدمي امتيازات ل�شالح ال�ركة، واإجبار ال�ركات الكربى على تقدمي تربعات 
ل�شالح موؤ�ش�شتي "مري" و"كي اإ�شبورت"، واإعداد القائمة ال�شوداء للفنانن، وت�ريب 

وثائق �رية.

�شه��د ح��ي جوبر ومنطق��ة العبا�شي��ن اأ�شد املعارك ب��ن م�شلحي 
املعار�شة والق��وات احلكومية التي قالت اإن امل�شلحن ا�شتخدموا 

الأنفاق.
�شنت ف�شائل من املعار�شة ال�شورية امل�شلحة هجوما جديدا على 
مداخ��ل دم�شق ال�شمالية ال�رقية لدم�شق، وا�شتعادوا مواقع كانوا 
ق��د فقدوها اأمام اجلي�ض يف مطلع الأ�شبوعاحلايل، بح�شب و�شائل 

اإعالم ر�شمية وم�شادر باملعار�شة.
وق��ال رامي عبد الرحم��ن مدير املر�شد ال�ش��وري حلقوق الإن�شان 
املعار���ض، ومق��ره بريطانيا، اإن "دوي انفج��ار �شخم �شمع فجر 
الي��وم يعتق��د ان��ه هج��وم نف��ذه م�شلح��و املعار�شة �ش��د القوات 

احلكومية يف اأحياء جوبر والقابون".
واأ�ش��اف لوكالة الأنب��اء الفرن�شية اأن ا�شتب��اكات عنيفة ا�شتمرت 

�شباح الثالثاء.
وقال اجلي�ض ال�شوري اإنه "ت�شدى لهجوم جمموعات من اإرهابيي 
"جبهة الن���رة" على اجتاه منطقة املغازل �شمال حي جوبر"، 

بح�شب ما اأوردت وكالة الأنباء ال�شورية الر�شمية )�شانا(.
وق��ال م�شدر ع�شك��ري يف ت�ريح ل��� )�شانا( اإن وح��دات اجلي�ض 
"تقوم بتطهري منطقة اخلرق بعد تطويق املجموعات املت�شللة".

وبالت��وازي م��ع الهجوم باجت��اه منطقة املعامل اأطل��ق م�شلحون 
قذائ��ف �شاروخي��ة عل��ى منطق��ة م�شاك��ن ب��رزة وح��ي ال�شاغور 
بح�ش��ب  متفاوت��ة،  بج��روح  �شخ�ش��ًا   15 باإ�شاب��ة  ت�شب��ب  م��ا 

الوكالةال�شورية.

كان اجلي���ض ال�ش��وري ق��ال الثنن اإن��ه ا�ش��رد كل املناطق التي 
خ�رها يف �شمال �رق دم�شق بعد هجوم مباغت للمعار�شة عند 

املدخل ال�شراتيجي املوؤدي لقلب العا�شمة.
ون�رت جماعة فيلق الرحمن، وهي اجلماعة الرئي�شية التي �شنت 
الهج��وم، بيانا على �شفحته��ا على توير قال��ت ورد فيه "جبهة 
دم�ش��ق .. انطالق املرحل��ة الثانية من معركة ياعب��اد اهلل اثبتوا.. 
ومت بحمده ا�شتع��ادة جميع النقاط التي تقدمت اإليها قوات الأ�شد 
يف ال�شاع��ات الأخرية وال�شيطرة على نقاط جديدة ومازال التقدم 

جاريا".
ونقل��ت وكالة رويرز عن وائ��ل علوان، املتح��دث با�شم اجلماعة 
قول��ه "ال�شاع��ة 5 �شباح��ا بداأنا املرحل��ة الثاني��ة وا�شتعدنا كل 

النقاط التي ان�شحبنا منها."

واأ�ش��اف املتح��دث اأن املقاتل��ن يجت��ازون الآن تقاطع��ا بري��ا 
رئي�شيا يوؤدي اإىل قلب املدينة.

كانت املعار�شة �شنت الأحد هجوما يف حي جوبر �رقي دم�شق، 
متقدم��ة حتى مي��دان العبا�شين على مقربة م��ن املدينة القدمية 
للم��رة الأوىل من��ذ عام��ن يف م�شع��ى لرب��ط املناط��ق اخلا�شعة 

ل�شيطرتهم.
و�شه��د حي جوبر ومنطق��ة العبا�شين اأ�شد املع��ارك بن م�شلحي 
املعار�شة والقوات احلكومية، التي قالت اإن امل�شلحن ا�شتخدموا 

اأنفاقا �رية.
و�شن��ت طائرات حربية تابعة للق��وات احلكومية ال�شورية والقوات 
املوالي��ة له��ا اأكرث م��ن 30 غارة جوي��ة مكثفة ا�شتهدف��ت مواقع 

للمعار�شة امل�شلحة يف �رق العا�شمة دم�شق.

النياب��ة  "الدوم��ا" فيت��ايل ميلون��وف  طال��ب ع�ش��و 
الرو�شي��ة بالتحقق من ن�شاط املنظمات املا�شونية يف 
البالد معي��دا اإىل الأذه��ان الت�ريع��ات الرو�شية التي 

حتظر تدخل اجلهات الأجنبية يف �شيا�شة رو�شيا.
ويف ر�شال��ة بعث بها اإىل النائ��ب العام الرو�شي يوري 
ت�شايكا ون���ر ن�شها الثالثاء 21 مار���ض/اآذار، اأ�شار 
اإىل ات�ش��اع ن�ش��اط الكث��ري م��ن املنظم��ات ال�شيا�شي��ة 
والجتماعي��ة بحري��ة تام��ة يف رو�شي��ا يف انته��اك 

�ري��ح للت�ريع��ات، فيما يح��اول بع���ض النا�شطن 
يف هذه املنظم��ات خو�ض انتخابات جمل�ض "الدوما" 
للتاأثري يف ال�شيا�شة الرو�شية. واأ�شاف: "ل يخفى على 
اأحد اأن املحاف��ل املا�شونية تعد واحدة بن املنظمات 
الجتماعي��ة ال�شيا�شي��ة الأق��دم يف الع��امل، فيما ت�شري 
املعلوم��ات العامة عن املا�شوني��ة اإىل اأن بن اأهدافها 
الرئي�شي��ة خل��ق نظام عامل��ي موحد وحكوم��ة واحدة 

تدير العامل تعمل بتعاليم املحفل املا�شوين".
وتابع: "مقرات املحافل املا�شونية الرئي�شية يف العامل 
تنت���ر يف فرن�شا وبريطانيا والوليات املتحدة، فيما 

يتب��ع ما�شونيو رو�شي��ا للمحافل النا�شط��ة يف البلدان 
اآنف��ة الذك��ر وغريه��ا". وذّك��ر ميلون��وف ب��اأن ن�شاط 
املا�شوني��ة كان حمظورا على م��ر التاريخ يف رو�شيا، 
وج��رت العادة تاريخيا عل��ى اأن تكون الدولة الرو�شية 
متيقظ��ة متاما لهذه الظاه��رة واأن ن�شاط املا�شونية ل 
ي��زال حمظ��ورا يف ع��دد ل باأ�ض ب��ه من بل��دان العامل. 
جت��در الإ�شارة اإىل ظه��ور املا�شوني��ة يف رو�شيا يعود 
ال���18، وتن�ش��ط يف رو�شي��ا ب�ش��ع منظم��ات  للق��رن 
ما�شوني��ة يع��د الأكرب بينه��ا "حمفل رو�شي��ا العظيم" 

الذي ي�شم يف �شفوفه زهاء األف �شخ�ض.

وا�شنط��ن - ُت�ش��كل جل�ش��ة ال�شتماع العلني��ة ، ملدير 
مكت��ب التحقيق��ات الف��درايل جيم���ض كوم��ي ومدير 
وكال��ة الأمن القومي مايك روجرز حمط اآمال بتقدمي 
تو�شيح��ات مل�شائ��ل تعك��ر �شف��و احلي��اة ال�شيا�شية 
الأمريكية منذ اأ�شابيع، بينها اتهامات الرئي�ض ل�شلفه 

بالتن�شت عليه وعالقات فريقه برو�شيا.
و�شتك��ون هذه هي املرة الأوىل التي يتحدث فيها كل 
من كوم��ي وروجرز علنا ع��ن امل�شاألتن احل�شا�شتن 
حي��ث �شيمث��الن اأمام جلنة ال�شتخب��ارات يف جمل�ض 
النواب. وت�ش��كل �شالت حميط ترامب برو�شيا مو�شع 

تكهنات منذ قبل انتخابات الثامن من نوفمرب.
الأمريكي��ة  ال�شتخب��ارات  خل�ش��ت  يناي��ر،  ويف 
بالإجم��اع اإىل اأن قرا�شن��ة يعمل��ون ل�شال��ح رو�شيا 
متكنوا م��ن اخراق ر�شائ��ل الربيد الإلك��روين لكبار 
امل�شوؤول��ن الدميقراطي��ن ون���روا املحرج��ة منه��ا 
به��دف م�شاع��دة ترام��ب يف الف��وز عل��ى مناف�شت��ه 

الدميقراطية حينها، هيالري كلينتون.
واأث��ريت منذ ذل��ك الوق��ت م�شاألة تواط��وؤ حمتمل بن 

اأع�شاء من فريق ترامب ومو�شكو.
والأح��د اأعلن ديفن نيون��ز رئي�ض جلنة ال�شتخبارات 
يف جمل���ض الن��واب، اأن��ه لي���ض هن��اك اأي "دليل على 

تواطوؤ" بن فريق ترامب ورو�شيا.
وكان��ت مو�شكو نفت تورطه��ا يف القر�شنة، فيما ندد 

الرئي�ض الأمريكي بال�شجة التي اأحاطت الق�شية.
واأ�ش��اف نيون��ز ل�شبكة "فوك�ض ني��وز" الإخبارية اأن 
"املعلومات التي ح�شلنا عليها اجلمعة" ت�شري كذلك 
اإىل اأن��ه مل تكن هن��اك اأجهزة تن�ش��ت زرعت يف برج 
ترامب. وكان ترامب اأثار �شدمة يف الرابع من مار�ض 
عندما كتب على موقع توير اأن اإدارة الرئي�ض ال�شابق 

باراك اأوباما قامت بالتن�شت على هاتفه.
حتقيق لتحديد اجلهة التي ك�شفت عن الت�شالت 

وكانت عدة جلان يف جمل�ض النواب اأطلقت حتقيقات 
يف التدخ��ل الرو�شي املزع��وم يف النتخابات، بينها 
جلنت��ا جمل�ش��ي الن��واب وال�شي��وخ، اللت��ان متل��كان 
�شلط��ة على وكالت ال�شتخبارات ال�17 يف الوليات 

املتحدة.
ويحقق مكتب التحقيقات الفدرايل "اإف بي اآي" كذلك 

يف التدخل الرو�شي.
ويبق��ى ال�ش��وؤال اإن كان��ت الوكال��ة فتح��ت حتقيق��ا 
جنائي��ا يف العالق��ات املحتملة بن مع��اوين ترامب 

وم�شوؤولن يف مو�شكو.
ويتوق��ع ان ت�ش��كل جل�شة، الثن��ن، مواجهة مفتوحة 
ب��ن مكت��ب التحقيقات الفدرايل والن��واب، يف نقا�ض 
�شراقب��ه اأو�ش��اط الأمن القومي عن كث��ب ملعرفة اإن 

كان كومي �شيفجر قنبلة �شيا�شية.
وكان اأع�ش��اء يف جمل�ض ال�شي��وخ عربوا عن �شخطهم 
جتاه م��ا اعتربوه عدم تعاون م��ن مكتب التحقيقات 
الف��درايل ب�ش��اأن رو�شي��ا وادع��اء ترام��ب بتعر�ش��ه 
اإىل التن�ش��ت، وه��و م��ا نف��اه اأوبام��ا وع��دد اآخر من 

امل�شوؤولن.
وطف��ت م�شاألة التن�ش��ت على ال�شط��ح ال�شهر املا�شي 
عندم��ا اأج��رب م�شت�ش��ار ترامب لالأم��ن القومي مايكل 
فلن عل��ى ال�شتقالة بعدما مت الك�شف اأنه �شلل كبار 
امل�شوؤول��ن ب�ش��اأن ات�شالته مع ال�شف��ري الرو�شي يف 
وا�شنط��ن ملناق�شة العقوبات بح��ق مو�شكو التي كان 
اأوباما اأعلن عنها على خلفية التدخل يف النتخابات.
وك�شف��ت �شحيفة "نيوي��ورك تاميز" يف تل��ك الفرة، 
نق��ال عن م�شوؤول��ن حالين و�شابق��ن، اأن يف حوزة 
اأجه��زة ال�شتخب��ارات الأمريكية تقاري��ر وت�شجيالت 
ع��ن حمادث��ات اأجريت الع��ام املا�شي ب��ن عنا�ر 
من فريق حمل��ة ترامب وكبار م�شوؤويل ال�شتخبارات 

الرو�شية.
واأف��اد نيونز اأن حتقيق جلن��ة ال�شتخبارات يركز يف 
ج��زء من��ه عل��ى اجلهة الت��ي ك�شف��ت اأن فل��ن اأجرى 

ات�شالت غري معلنة مع الرو�ض ب�شاأن العقوبات.
قلل من م�صداقية ترامب 

وبلغ التوتر يف ق�شية الت�شالت مع مو�شكو م�شتوى 
جدي��دا بعدما امتن��ع وزير العدل املق��رب من ترامب، 
جي��ف �شي�شنز، ع��ن اخلو�ض يف امل�ش��اءلت املتعلقة 
برو�شيا، اثر الك�شف ع��ن ت�شره على لقائن اأجراهما 
م��ع ال�شف��ري الرو�ش��ي قبل ب�شع��ة اأ�شهر م��ن تن�شيب 
ترام��ب خ��الل جل�شة تثبيته حن �شئ��ل عن ات�شالت 

من هذا النوع.
وداخليا، �رف اجلدال ب�شاأن ادعاء التن�شت الأنظار 
عن جهود ترام��ب للخو�ض يف م�شائل اأ�شا�شية اأخرى 
عل��ى اأجندت��ه، بينها خطت��ه ل�شتب��دال القانون الذي 
و�شعه اأوباما املتعلق بالرعاية ال�شحية، والإ�شالح 
ال�ريب��ي، اإ�شاف��ة اإىل مرا�شيمه املثرية للجدل مبنع 
دخول مواطني عدة دول ذات غالبية م�شلمة الوليات 

املتحدة.
وي�ش��ري مراقبون كذلك اإىل اأن ادع��اءات التن�شت اأدت 
اإىل انح��دار م�شت��وى النقا�ض ال�شيا�ش��ي يف وا�شنطن، 
ال��ذي كان يف الأ�شا���ض ح��اد اللهج��ة، كم��ا قلل من 

م�شداقية الرئي�ض يف الوليات املتحدة واخلارج.
واتخذت بع���ض تداعيات هذه ال�شج��الت بعدا دوليا 
حي��ث ا�شط��ر البيت الأبي���ض اإىل الراج��ع عن اتهام 
ك��رره املتحدث با�شمه �ش��ون �شباي�ر ال��ذي اأفاد اأن 
اأجه��زة ال�شتخب��ارات الربيطاني��ة �شاع��دت اأوبام��ا 
يف عملي��ة التن�ش��ت عل��ى ترامب مم��ا اأدى اإىل توتري 

العالقات مع اأقرب حلفاء وا�شنطن.
وم��ع ذلك، ع��اد ترامب وج��دد التهام خ��الل موؤمتر 
�شح��ايف م�ش��رك اجلمعة م��ع امل�شت�ش��ارة الأملانية 
انغي��ال م��ريكل. وق��ال ترام��ب مازح��ا، "يف جم��ال 
عل��ى  ال�شابق��ة،  الدارة  ب��ه  قام��ت  ال��ذي  التن�ش��ت 
الق��ل لدين��ا �ش��ىء م�شرك.. رمب��ا"، م�ش��ريا بيده اىل 
امل�شت�شارة الملاني��ة التي بدت على وجهها عالمات 

الده�شة.

قال��ت الوليات املتح��دة الأمريكية اإنه��ا �شتحظر على 
امل�شافري��ن من ثماين دول من ال���رق الأو�شط و�شمال 
اإفريقي��ا، حمل اأجهزة الكومبيوت��ر املحمولة واللوحية، 
عل��ى م��ن الطائ��رات القادم��ة اإىل الولي��ات املتحدة، 
وذل��ك ردا معلوم��ات ا�شتخباراتي��ة ب�ش��اأن تهديدات مل 

ت�شمها.
وق��ال م�شدر حكوم��ي اأمريك��ي لبي بي �ش��ي: "اإن هذا 
الإج��راء ي�شمل 9 �ركات ط��ريان ت�شري رحالت من 10 
مطارات". وي�شمل هذا الإجراء اجلديد اأجهزة: الكومبيوتر 
املحمول، والكمبيوتر اللوحي، واآلت الت�شوير، واأجهزة 
دي. يف. دي، واأجه��زة الألع��اب الإلكرونية، اإذ �شيكون 
عل��ى امل�شافري��ن �شحنه��ا �شم��ن اأمتعته��م، ب��دل ع��ن 
حمله��ا اإىل داخل الطائرة. لك��ن م�شوؤول اأمريكيا حتدث 
اإىل وكال��ة الأ�شو�شييت��د بر�ض لالأنباء، وق��ال اإن قائمة 
املط��ارات املعني��ة بالإجراء اجلديد ه��ي:  مطار امللكة 
علي��اء الدويل يف عمان )الأردن(، مطار القاهرة الدويل 
، مط��ار اأتاتورك يف اإ�شطنب��ول ، مطار امللك عبد العزيز 
ال��دويل يف جدة ، مطار امللك خالد يف الريا�ض ، مطار 
الكويت الدويل ، مطار حممد اخلام�ض يف الدار البي�شاء 
، مط��ار حم��د ال��دويل يف الدوحة ، مطار دب��ي الدويل ، 

مطار اأبو ظبي الدويل ، طائرة مقدي�شو

المعارضة المسلحة تشن هجومًا جديدًا على المداخل الشمالية الشرقية للعاصمة السورية دمشق

الماسونية ترفع رأسها في روسيا ومسؤول في موسكو يتوجس شرًا

جلسة استماع في الكونغرس.. FBI: نجري تحقيقات بشأن "تدخل" روسيا في االنتخابات األميركية

 واشنطن تحظر حمل األجهزة 
اإللكترونية على متن الطائرات 

القادمة من ثماني دول
موسكو - متابعة

دمشق - متابعة

واشنطن - متابعة

دمشق -وكاالت

دعوى جماعية ضد السعودية أمام القضاء األميركي
رفع اأق��ارب �شحايا هجم��ات 11 �شبتمرب يف الوليات 
املتحدة دعوى ق�شائية جماعية �شد ال�شعودية اتهموها 
فيها بتمويل تنظيم "القاعدة" وتقدمي اأ�شكال اأخرى من 
الدع��م. ون���ر موق��ع "BuzzFeed" وثيق��ة للدعوى 
الق�شائي��ة التي قدمها 800 �شخ���ض يف 135 �شفحة. 
وق��د عددت اأ�شم��اء القتلى وامل�شاب��ن يف هجمات 11 

�شبتمرب، واحتوت اأي�شا على  اأ�شماء اأفراد اأ�رهم.
 ه��ذه الدع��وى الق�شائي��ة اجلماعية قدم��ت الثنن 20 

مار�ض/اآذار اإىل املحكمة الحتادية يف مانهاتن.
وي�شع��ى مقدم��و الدع��وى اإىل احل�شول عل��ى تعوي�شات 
مالي��ة م��ن حكومة اململكة عما حلق به��م من �رر، اإل 

اأنه مل يتم حتديد قيمة التعوي�شات.
 واتهمت وثيقة الدعوى الق�شائية هذه بع�ض اجلمعيات 
اخلريي��ة واجله��ات احلكومي��ة يف ال�شعودي��ة باإقام��ة 

عالقات مع زعيم تنظيم "القاعدة" اأ�شامة بن لدن.
واتهم��وا احلكوم��ة ال�شعودي��ة اأي�ش��ا باأنه��ا كانت على 
عل��م بانتماء ثالث��ة على الأق��ل من خاطف��ي الطائرات 
لتنظي��م "القاعدة". وقالت وثيقة الدعوى يف هذا  ال�شاأن 
:"اململكة العربية ال�شعودية كانت بوجهن. وهي قدمت 
نف�شه��ا علن��ا اأم��ام الولي��ات املتح��دة وبل��دان الغ��رب 
الأخرى، مبثابة بالد تقاتل تنظيم "القاعدة" والإرهاب، 
ويف الوق��ت نف�ش��ه تعم��ل، كما هو مب��ن بالتف�شيل يف 
هذه الوثيقة، عرب م�شوؤولن �شعودين قدموا ل�"القاعدة" 

دعما ماليا كبريا.
وذك��رت وثيقة الدعوى اأنه لول دع��م العربية ال�شعودية 
مل��ا متكن الإرهابي��ون من تنفيذ هجم��ات 11 �شبتمرب، 
م�شرية اإىل اأن هذا البلد يتحمل يف املح�شلة "امل�شوؤولية 
ع��ن ال���رر اأم��ام اأ�شحاب الدع��وى الق�شائي��ة متمثال 
يف الوفي��ات والإ�شاب��ات الناجم��ة ع��ن هجم��ات 11 
�شبتم��رب". وكان الكونغر���ض الأمريك��ي �ش��دق يف وقت 
�شاب��ق على قان��ون "العدالة يف مواجهة رع��اة الن�شاط 
الإرهابي"، املعروف اخت�شارا ب� "جا�شتا"، وهو ي�شمح 
لأقارب �شحايا هجمات 11 �شبتمرب برفع دعاوى اأمام 
املحاكم �شد ال�شعودية، التي كان مواطنوها اأغلبية بن 

منفذي تلك الهجمات.
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